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 ١٣٩٤بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٦٤

 طرح مساله
 از ،مجاورت با شمال آفریقا و اندلسسبب  است که به یکی از جزایر ایتالیا ١سردانیه

رغم  به. اندازی مسلمانان قرار داشت در معرض دست آسانی ، بهطریق دریای مدیترانه
 با گسترش وی به سبب مخالفت بن خطّاب،عمرۀ در دور مسلمانانگسترش قلمرو 

 جزایر دریای مدیترانه از جمله سردانیه را که ،حمالت نظامی در دریاهای آزاد، مسلمانان
 بن عفّان و  در دوره عثمانبا این همه،. نکردند امپراتوری بیزانس بود، فتح قلمرودر 

 شهرهای  برای دفاع از مسلمانان وشد در این سیاست تجدید نظر ، امویانسپس خالفت
 نیروی ،مفتوحه ساحلیِ شام، مصر، مغرب و اندلس و مقابله با ناوگان دریایی بیزانس

 در  رافتوحاتشهرهای ساحلی و بنادر، کردند تا افزون بر دفاع از  ایجاد دریایی کارآمدی
 . پیگیری کندآن منطقه 

ر نماند و از جزایر دریای مدیترانه از تأثیر غیرمستقیم گسترش فتوحات مسلمانان برکنا
ق اغلب به پناهگاه فراریان و ناراضیان از حکومت اسالمی تبدیل شد یا محلّ تامین سالح ٢٢

های نخستین اسالمی، حمالت دریایی  رو، مسلمانان در سده از این. برای این ناراضیان گردید
نیه سامان بر ضدّ حکّام بیزانس و به منظور فتح جزایر و بنادر دریای مدیترانه از جمله سردا

ها و علل  زمینه: ها، پاسخ داده شود در این مقاله کوشش شده است به این پرسش. دادند
اقدام مسلمانان برای فتح سردانیه چه بود؟ عوامل طوالنی شدن فتح این جزیره چه بود؟ 

 مسیحی شهر چه پیامدهایی داشت؟ و چه عامل یا ۀفتح سردانیه برای مسلمانان و سکن
  اسالمی تاثیر گذاشت؟ۀامی مسلمانان در حفظ سردانیعواملی در ناک

 
  تحقیقۀپیشین

گزارشی مختصر  ، که در یک و نیم ستون٢دایره المعارف اسالم در جز مدخل سردانیه به
های  آن را در شمار نوشتهتوان  نمی، سبب وصفی بودن و به ارائه کرده است سردانیه درباره

 ۀ جزیر فتحبرای انهای مسلمان کوششرباره دپژوهش دیگری  ،شمار آورد بهتحقیقی 
  ازبا این همه، دو دسته. صورت نگرفته است  اول تا پنجم هجریۀاز سد سَردانِیَه
 ۀکه دربار  نخست، مطالعاتی.برای پژوهش در این موضوع دارند نقشی راهگشا ،مطالعات

 مسلمانانِ تاریخ .صورت گرفته است اسالمی ۀوضع اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ صقلیّ

                                                                                                                                            
1. Sardinia/ Sardegna/ Sardigna 
2. See; EI2, s.v, “Sardaniya” 



  ٦٥   جزیرۀ سَردانِیَه از سدۀ اول تا پنجم هجریفتحبرای  انهای مسلمان کوشش

 .اند  جملهایناز  ٢احمد  عزیز اثرتاریخ صقلیه االسالمیه و  میخائیل آمارینوشته ١صقلیّه
 نگاهی گذرا ۀسبب ارائ ، امّا بهاند این پژوهش پاسخی ندادههای  پرسش به ها، این نوشته

این یژه و ه، باهمیت دارند ،اسالمیعصر  باستان تا ۀبه اوضاعِ جزایر ِدریای مدیترانه از دور
بهره  ،ارزشمند غیر اسالمیای اسناد   پارهمیخائیل آماری برای تبیین وقایع تاریخی ازکه 
 از قبیل، . است که درباره سردانیه نوشته شده استهایی نگاری دوم تک  دسته. استبرده

تاریخ و < و ٤> سردانیه مسلمان در حوزه مدیترانه<، ٣>سردانیه در منابع عربی<
 صرفاً نویسنده، مقاله نخستدر  ٥.>سردانیه از عصر سنگی تا قرون میانهشناسی  باستان

شناسی  ، مردم و باستانتبارمهمّی است که به زبان، در پیِ بررسی و شناختِ منابع عربی ِ
 ۀ در محدودرو  است و از اینپرداختهزمان حاضر باستان تا دوره و تاریخِ سردانیه از 
بندیِ مناطق مختلف  نویسنده ضمن تقسیم دوم، در مقاله. گنجد پژوهش حاضر نمی

 صرفاً به ،)غربیو اشاره به سردانیه در بخش (دریای مدیترانه به دو بخش شرقی و غربی 
ویژه  هدریای مدیترانه بحوزه  که سبب شده مناطق مختلف  استتاریخی پرداختهعوامل 
 به چگونگی و ویسندهندر سومین اثر، .  سرنوشت مشترکی داشته باشند، اسالمیۀدر دور

گوناگون های  اجتماعی و اقتصادی جزیره در دورهزمان اسکان مردم در سردانیه و وضع 
 .باستانی، پرداخته است

  
 تاریخیِ سردانیه  ـ تحوّالت جغرافیایی

در غرب دریای مدیترانه، امروزه در ) سیسیل(دومین جزیره بزرگ پس از صقلیه  سردانیه
 ).The Times comprehensive atlas of the world, map 77 (کشور ایتالیا واقع است

 که استاز شاهزادگان روم یکی  هِرَقل بن سارودس/ نام ساردوس از برگرفتهواژه سردانیه
افزود ) بیزانس(به متصرّفات امپراتوری روم شرقی این جزیره را  ششم میالدی ۀدر سد

 ه وسپس یونانیان بر سردانیه استیال یافتها و  ها، فنیقی پیش از بیزانسی). ٣١٤حمیری، (
                                                                                                                                            
1. Amari, Michele, Storia Del musulmani di Sicilia, Firenze, 1854 

 .م١٩٨٠/ ١٣٨٩،  امین توفیق طیبی، طرابلسترجمه، تاریخ صقلیه االسالمیه ،احمد، عزیز. ٢
3. G. Contu, “Sardinia in Arabic Sources”, AnnalSS 3 2003 (2005) and see:  

http://hostweb3.ammin.uniss.it/lingue/annali_file/vol_3/12_contu.pdf 
4. Lai, Francesca Lai, "Muslim Sardinia in Mediterranean Context", Paper presented at: 

ATINER (Athens Institute for Education and Research), 4th Annual International 
Conference On Mediterranean Studies, 20-23 April 2011, Athens' http://veprints.unica.it/ 
662/1/Atiner_eprint.pdf. 

5. Dyson, Stephen L. and Rowland, JR, Robert. J, Archaeology and history in Sardinia from 
the Stone Age to the Middle Ages, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and 
Anthropology, 2007. 
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ها در سده ششم پیش از  پس از آن ).٥١٣برادفورد،  (ه بودندهایی دایر کرد مهاجرنشین
م که امپراطوری روم بر . ق٢٣٨ تا کارتاژها . کردند کارتاژها سردانیه را تصرّفمیالد،

ها   واندالمیالدی،پنجم  ۀدر سد.  حضور داشتنداین جزیرهاستیال یافت، در سردانیه 
 مقارن با .بر آن حکومت کردندیک قرن حدود  و درآوردندسردانیه را از چنگ رومیان 

ششم میالدی و کوشش مسلمانان برای فتح سردانیه، این جزیره در  ۀظهور اسالم در سد
 Lai, 3; Dana and ؛١٧٧ـ١٧٥ محمد، ضعو: ـ نک (امپراتوری روم شرقی بودتصرف 

Michael, 12- 15; Dyson and Rowland, 112- 196 ( ساکنان سردانیه در این سده
 به مسیحیّت بسیار ها  برای جذب آن بودند و تیندارو، اسقف مسیحی،پرست بت بیشتر

 همیشه مسلّح و قدرتمند  اقلیّتِ باویژه ه بها جذب آنبرای کوشید و حتّی ناگزیر 
  .(Amari, 1/17- 18) قراردادهایی بست ١بربرچینی

 که از شمال به جنوب امتداد داشت  بودای کوهستانی یره سردانیه ناحیهجز
 مسیحی یانتبار و نیز فرنگ اِفریقایی و بربری رومیانساکنان سردانیه). ٢/٥٨٤ادریسی، (

 را به مردمانی قوی با روحیه خشن و سوارکارانی ها کوهستان، آن زندگی دربودند که 
تبار رومی بودن سردانیان به  ؛)١٩٠؛ دمشقی، ١/٢٣٤نویری، (ماهر تبدیل کرده بود 

 فنیقی مسیحیان آنجا و بربریّت نیز به  ـبه تبار اِفریقیفریقایی بودن، ، اِها ایتالیاییِ آن
 بربران سردانیه با دیگر اقوامی که در عصر قدّیس گریگوریوس در سردانیه قومیاختالط 

 این جزیره یکی از مراکز دوازده گانه .(Amari, 3/6, note 2)اشاره دارد سکونت یافتند، 
 جزایر اطراف در دریای مدیترانه نظارت داشت نشین روم بود و بطریق سردانیه براسقف

داری آن پر  باغ و کشاورزی و داشتهای حاصلخیزی   زمینسردانیه). ١٠٩ابن خرداذبه، (
 صید مرجانان امک نقره و وجود معادن آهن و). ٢٤/٥٣؛ نویری، ٦٨مسعودی،  (رونق بود

؛ دمشقی، ١٦٨ الجغرافیا،ابن سعید مغربی،  ( سردانیه شده بود شهرت بسیارنیز موجب
 که  نقره در سردانیه به قدری فراوان بود.)٢/٢٧؛ بیرم الخامس، ٢/١٩١، همانجا؛ ابوالفداء

سبب وجود  بهبا این همه، دسترسی به سردانیه  ).ادریسی، همانجا (شد میبه روم صادر 
 و نیز روحیه )٢٠ابن جبیر، (های سهمگین دریایی   طبیعی از جمله وزش طوفانموانع
 بر  پس از استیالمهاجمان، معموالًرو،   از این.آن، همواره دشوار بود ساکنان جنگی

  ).٢/١٩١عنان،  (کردند واگذار می آن را به حکّام محلّی سردانیه، حکومت

                                                                                                                                            
طق که امروزه در منا) Barbagia(رسد قوم بارباجیا  به نظر می. اند  خواندهbarbariciniها این گروه را  ایتالیایی. ١

 ).٥١٥ـ ٥١٤برادفورد، : نکـ (ها باشند  کنند، بازماندگان بربرچینی کوهستانی سردانیه زندگی می



  ٦٧   جزیرۀ سَردانِیَه از سدۀ اول تا پنجم هجریفتحبرای  انهای مسلمان کوشش

 ای آنهای مسلمانان به سردانیه و پیامده لشکرکشی
، ٣٤٨، ٣٤٥، ٣٣٩، ٣٢٨، ٣٠٠خلیفه بن خیّاط، (سردانیه های  نام این جزیره به شکل

؛ ٤، پاورقی ٩/٥٥٧ عمری،(دینیه رسَ ،)٧١ـ٢/٦٩؛ ابن قُتَیبه، ٢٣٧؛ ابن عبدالحکم، ٣٤٩
؛ ١٢، پاورقی ١٤٦قدامه بن جعفر، (، سردینیا )٩٢، ٢/٩١؛ خانجی، ٤/١٩١ابن بطوطه، 

تونسی، (و سردانیا  )١٤٦؛ قدامه بن جعفر، ٢٣١ابن خرداذبه، (یه  سرتان)٢/١١٢خانجی، 
ترین  قدیم . ضبط شده است)٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢/٤؛ ١/١٩٤،  ؛ بیرم الخامس٢/٥٧٣

 هجری اشاره کرد، ١١٩ تا ١٠٩به ذکر حمالت مسلمانان به سردانیه در مورخی که 
 و نخستین  استق٢٤٠ی  متوفّ،)٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٥، ٣٣٩، ٣٢٨، ٣٠٠ (خلیفه بن خیّاط
 از ابن قُتَیبه دینوری. ق٨٤ در حمله مسلمانان به سردانیه آغاز دربارهگزارش تفصیلی 

 شهرهای مهم ۀسبب قرار گرفتن در زمر سردانیه به . استق٢٧٦متوفّی  )٧١ـ٢/٦٩(
حوزه دریای مدیترانه و نزدیکی به تونس در شمال آفریقا، همانند صقلیّه و دیگر جزایر و 

نخستین حمله مسلمانان . و تاز مسلمانان قرار گرفتادر این منطقه، بارها مورد تاخت بن
بن نُصیر به والیت مغرب آغاز شد؛   امویان و پس از انتصاب موسیۀبه سردانیه در دور

رسد افزون بر انگیزه جهاد و  هرچند هدف از این حمالت مشخص نیست، امّا به نظر می
های بیزانسی به شهرهای ساحلی  های مکرر اُسطول هجمهگسترش اسالم، مقابله با 

ویژه در  مفتوحه در مغرب و اندلس اسالمی و تأدیب مسیحیان خائنِ ساکن در مغرب به
کردند، از  شهر قرطاجَنَّه که پیوسته بیزانسیانِ مسیحی را علیه مسلمانان یاری می

شار نقره در سردانیه که در عالوه دستیابی به معادن سر به. های این حمالت بود انگیزه
سازی های انبوه آن که برای کشتی تقویت ذخایر پولی مسلمانان بس موثّر بود و جنگل
تسلط بر راه تجاری ِدریای . تأثیر نبود مسلمانان مورد نیاز بود، در اقدام به این حمالت بی

ریسی، همانجا؛ اد(مدیترانه نیز از دیگر اهداف مسلمانان در لشکرکشی به این جزیره بود 
بن نُصَیر ظاهراً با آگاهی از  موسی). Amari, 1/123-124: ـ دمشقی، همانجا؛ نیز نک

ای با یکصد کشتی ساخت  ق در شهر تونس دارالصناعه٨٤دشواری های فتح سردانیه، در 
نخستین حمالت را ). ٧٠ـ٢/٦٩ابن قتیبه، (و خود را برای نبردی گسترده آماده کرد 

وی در بندر سُوسَه ناوگان خود را با انواع ابزار و آالت جنگی . ماندهی کردعطاءبن نافع فر
بن نصیر مبنی بر به تعویق انداختن حمله  رغم هشدارهای مکرّر موسی تجهیز کرد و به

های گرانبها به  تا فصل بهار، به سردانیه حمله کرد و غنایم بسیاری از طال، نقره و سنگ
های دریایی شد و جز تعدادی اندک،  زگشت گرفتار طوفاندست آورد، امّا به هنگام با
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 ,Amari: ؛ نیز٢/٧٠همو، ( دریانوردان و اسرا و غنایمِ به چنگ آمده، غرق شدند ۀهم

بن نُصیر دو لشکر یکی به فرماندهی پسرش عبدهللا و  سه سال بعد، موسی). 1/168
ق نیز ٨٩در ). ٣٠٠بن خیاط،  خلیفه(بن حذیفه بدانجا گسیل کرد  دیگری عبدهللا

بن نُصیر به غزای سردانیه رفت؛ آنان حدود سه هزار اسیر  بن مُرَّه از جانب موسی عبدهللا
قتیبه،  ابن(و مقادیر زیادی طال و نقره و نیز محصوالت کشاورزی به غنیمت گرفتند 

عبدالحکم  نوشته ابن به. صورت گرفت. ق٩٢ترین حمله به سردانیه در  مهم). ٢/٧١
ها در این سال برای جلوگیری از دستیابی مسلمانان، طال و نقره و دیگر  سردانی، )٢٣٧(

با این همه، مسلمانان نه . ها را میان تزئینات سقف کنیسه پنهان کردند ذخایر کنیسه
های فراوان آن های سردانیه دست یافتند و با غارت دارایی ها و ذخایر کنیسه تنها به گنج

ختند، بلکه پس از آن به مفاسد بسیار و اعمال خالف شرع نیز خشم سردانیان را برانگی
بن نصیر از بیم آگاهی  دست یازیدند؛ از آن جمله، آنان به همراه فرمانده خود موسی

ها را در  و ضبط غنایم، طال و نقره) ق٩٦ـ٨٦: ـ حک(خلیفه اموی ولیدبن عبدالملک 
. ن حِفاظ روی آن قرار دادندها جاسازی کرده و دستگیره شمشیر را به عنوا سرنیزه

را که ظاهراً در آنجا بسیار بود، ) خواره مرغ سنگ(ای مشهور به قطا  برخی نیز شکم پرنده
سردانیان با ). Amari, 1/169- 170: ـ نیز نک. ها ساختند پس از ذبح، مملو از نقود و سکّه

نفرین و بدرقه » هللاَغرِقهُم یا «صدایی بلند مسلمانان را به هنگام بازگشت، با دعای 
ای نبرد و در راه  با این همه، قوای نظامی مسلمانان از نتایجِ این نبرد دریایی بهره. کردند

؛ ٥٦٨ـ٤/٥٦٧ابن اثیر، (جز شمار اندکی، همگی در دریا غرق شدند  بازگشت به مغرب به
در ها  و چندی بعد از میان اجساد آن) ١/٢٨٩؛ مقّری، ٥٤ـ٢٤/٥٣نویری، : ـ نیز نک

ساحل، کمربندهایی به دست آمد که در میان آن طال و نقره با ظرافت جاسازی شده بود 
(Ibid, 1/170) .ند ا برخی از منابع، غرق شدن مسلمانان را به نفرین سردانیان نسبت داده

 ).٥٦٨/ ٤؛ ابن اثیر، ٢٣٧ابن عبدالحکم، : ـ برای نمونه نک(
 یَزِیدبن صَفْوَان و بِشربنهای والیت  در دورهق ١١٩  تا١٠٣مسلمانان در فاصله 

، هشت بار به سردانیه آفریقا بر شمال بن حَبحاب عُبَیدَه/عبیدهللا یَحصبِي و مَسْروق
 مقاومت سبب ، بهبشر و یزید ۀ در دورنخست در شش لشکرکشی ها آنتاختند؛ 
 ، ساکنان جزیره، به جز کسب غنایم و کشتار و اسارت شماری از مسیحیانۀسرسختان

؛ ابن ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٥، ٣٣٩، ٣٢٨خلیفه بن خیاط، ( نیاوردندنتیجه پایداری بدست 
و ) ٢٨٣ـ١/٢٨٢؛ ابن تغری بردی، ٧/٣١٦؛ ذهبی، ٣٨/١٦٧؛ ٣٧/٤١٦؛١٠/٢٣٥عساکر، 
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های بربران در مغرب اسالمی  سبب شورش  عبیدهللا، بهۀدو نبرد دیگر نیز در دور
ندش اسماعیل را به جای خویش در شمال ق فرز١١٧نتیجه ماند؛ ابن حَبحاب در  بی

سبب شورش  آفریقا گماشت و با لشکری عظیم به فتحِ سردانیه رفت، امّا قوای اعزامی به
گیری از غیبتِ  بربری بزودی بازگشت؛ چه، مدغری با بهره) مِطغَری( مِدغَری ۀمَیسر

 مذهب در طوالنی مدّتِ لشکریان مسلمان مغرب و در پاسخ به دعوت صُفریانِ خارجی
از . بن عبیدهللا بن حَبحاب را به قتل رسانده بود طنجه عَلَم طغیان برافراشته و اسماعیل

رغم دستیابی به چند پیروزی، ناگزیر از این غزوه دریایی بازگشت  رو، ابن حبحاب به این
با این حال ابن ). ١/١١٩عنان، : ـ ؛ نیز نک٦٠ـ٢٤/٥٨؛ نویری، ٣٤٨خلیفه بن خیاط، (

های وی پس از فتح  ق لشکری دیگر به سردانیه فرستاد، امّا ناوگان١١٩ در حبحاب
های دریایی در هم شکست و  سبب طوفان ای در سردانیه در راهِ بازگشت، ظاهرًا به قلعه

  . )٣٧/٤١٦ابن عساکر، (شماری غرق شدند و برخی نیز به اسارت رومیان درآمدند 
موجب ، امّا نشد در سردانیه سلمانانماستقرار حکومت موجب  ،اگرچه این حمالت

های   و دستیابی به گنجینه مسلماناناز بیم تهاجم، پادشاه لومباردها، ١ لیوت پِرَندشد که
که را  ٢ق، جسد قدّیس آگوستین١٠٨  تا١٠٣ فاصله ظاهراً در ، دینی سردانیه ـفرهنگی

نوب سردانیه خارج در ج ٣ از شهر کالیاری،رفت، شمار می بهاز ذخایر ارزشمند کلیسا 
باقی  علّت ٥ها تاریخ لنباردی از نظر نویسنده. منتقل کند، در شمال ایتالیا، ٤کرده، به پَوِیا

  .(EI2, s. v. Sardaniya) بوداقدام لیوت پِرَند همین  ،امروزتا  این گنجینه دینی ماندن
دو دهه از د حدو داخلی،های  درگیری سبب  مسلمانان ظاهراً به، امویانۀدر اواخر دور

 .حمله به سردانیه از سر گرفته شد ،عباسیاندر دوره .  به سردانیه بازماندندلشکر عزاما
 ساکنان آنبن حبیب، سپاهی به جزیره فرستاد و بر  عبدالرحمنق ١٣٥نخستین بار در 

ی مجهّز سازی ناوگان وی پس از آماده .)٤/٢٤٣خلدون،  ؛ ابن١/١٥٨سالوی، (جزیه بست 
 دست یافت، امّا یهای  به پیروزی و از این رو بدین اقدام دست زد،برانِ تلمساندیب برو تأ
ای مستحکم،  ان شمال آفریقا و نداشتن پشتوانهاحساس ناامنی از جانب بربرسبب  به

، ٦قسطنطین پنجم. ناگزیر به مغرب بازگشت و فتح سردانیه به نتیجه کامل نرسید

                                                                                                                                            
1. Liutprand  
2. Saint Augustine  
3. Cagliari 
4. Pavia  
5. Historia Langobardorum 
6. Constantine V   
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ازسازی سردانیه بهره گرفت و ناوگان دریایی امپراتور بیزانس، از این فرصت برای ب
 این ناوگان به حدّی . ایجاد کردآننیرومندی برای حفاظت و تقویت استحکامات 
های  کرد و حتّی بر کشتی  میهبانینگقدرتمند بود که از تمامی نقاط دریای مدیترانه 

این پس از ). ١١احمد، : ـ ؛ نیز نکAmari, 1/175(تاخت  تجاری مسلمانان نیز می
تهاجم را از سرگرفتند، ) ق٢٩٦ـ١٨٤: ـ حک( بعد که اغلبیان سده یک تا حدود سردانيه

گمان از یک سو  ناکامی مسلمانان در این دوره، بی .از حمله مسلمانان در امان ماند
 اجتماعی شمال آفریقا و از  ـهای مکرّر بربران و ناآرامی اوضاع سیاسی سبب شورش به

 بیزانس در دریای مدیترانه بود  امپراتوریۀهای توسعه طلبان یاستعلّت س دیگر سو به
)Amari, 1/175١٣ احمد، ؛.( 

بن ابراهیم  عبدهللا اغلبیان، دیگر بار حمالت به جزیره از سر گرفته شد و در دوره
 عازم تصرّف سردانیه شد، اما ناوگان او بر اثر ،یروی دریایی قوی ناغلبی پس از ایجاد

بن ابراهیم اغلبی  هللا پس از وی زیاده. )١٢، همان( یکی جزیره نابود شد طوفان در نزد
پی نداشت؛ نیز چندانی درق به سردانیه اعزام کرد که نتیجه ٢٠٦ و ٢٠١دو لشکر در 

سبب حسادت برخی از  به اعزام کرد کهق ٢١٢بن فرات در  به فرماندهی اسدسپاهی 
، ٦/٣٢٩اثیر،  ؛ ابن٣٠٥ـ٣/٣٠٤یحصبی،  ( به شکست مسلمانان انجامید،رقبای ابن فرات

 ). ١/٩٧عذاری،  ؛ ابن٣٧٩
عللی که بر ما پوشیده است، به مدّت یک سده از حمله   به مسلمانان ،پس از اغلبیان

 ۀبه سردانیه دست کشیدند تا این که فاطمیان با تشکیل نیروی دریایی قوی در فاصل
نخستین نبرد . تازهای خود قرار دادندو  را دیگر بار آماج تاخت سردانیهق، ٣٨٦  تا٣٢٢

و جنوب ایتالیا از آن ) ١/٣١٥خلدون،  ابن ( عبیدهللا المهدی اتفاق افتادۀدریایی در دور
 ساالنه به دولت ۀ تعهد بیزانسیان مبنی بر پرداخت جزیسبب پس تا زمان مرگ خلیفه به

 ۀایید که فاطمیان در دوربا این همه، دیری نپ. فاطمی، از حمالت مسلمانان آسوده ماند
 میان حکّامِ داخلیهای  گیری از فرصتِ جنگ  با بهره)ق٣٣٤ـ٣٢٢: ـ حک(قائم بامرهللا 

انتصابیِ امپراتوری بیزانس در صقلیّه، حمالت خویش به سردانیه را از سرگرفتند تا از 
 تجاریِ مصر و  ـطریق آن بر راه تجاری دریای مدیترانه سلطه یافته و به اوضاع اقتصادی

 کشتی بر ناوگان خود بیش از سیق ٣٢٢ در  قائم بدین منظور.شام نیز رونق بخشند
» ناحیه فرنگ« یک سال بعد سپاهی از افریقیه به جایی فرستاد که منابع از آن به  وافزود

های بسیاری را   از سردانیه گذشت و کشتیاین لشکر پس از فتح شهر جنوا،. اند یاد کرده
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آماری، : ـ ؛ نیز نک٤/٥٢خلدون،  ؛ ابن١/٢٥٩وردی،  ؛ ابن٨/٣١٠اثیر،  ابن(کشید به آتش 
رسد  با توجه به تصریح منابع به فتح بندر جنوا، به نظر می). ١٨٧ـ٢/١٨٦، ...تاریخ مسلمی

 ۀآخرین نبرد دریایی فاطمیان با سردانیان نیز در دور. ایتالیا باشد» ناحیه فرنگ«مقصود از 
اگرچه این ). ٤/٥٦٨اثیر،  ابن(صورت گرفت ) ق٣٤١ـ٣٣٤: ـ حک(منصوربن قائم 

 کامل مسلمانان بر جزیره منجر نشد، امّا ظاهراً بخش اعظمی ۀها به فتح و سلط لشکرکشی
ق ٣٦٢ مُعِز فاطمی در سردانیه در ۀاقامت چهار ماه. از جزیره به تصرّف مسلمانان درآمد

بن منصور   بادیسۀ سکونت چندین ماهو) ٢٤/١٤٠نویری، (پیش از عزیمت به قاهره 
؛ ٩/١٢٧اثیر،  ابن(ق ٣٨٦زیری، والی حاکم بالله در افریقیه، پس از استقرار در مغرب در 

بن تمیم زیری نشان  و تحمیل جزیه بر حکّام جزیره از سوی یحیی) ٢٤/١٨٥نویری، 
  ).٤٨٦، ...المکتبه العربیّهآماری، (هایی از جزیر است  دهنده تسلط مسلمانان بر بخش

 
 گیری سردانیه فتح و بازپس

الطوایف بود   ملوکهایِ رقیبِ  قدرت منازعهۀ پنجم هجری که اندلس صحنۀدر سد
 ۀ، مجاهد عامری، حاکم دانیه و جزایر شرقی اندلس، به تصرّف جزیر)٢/٦٣٢ضبی، (

 ١٢٠سازی دانیه و تجهیز آن به   کشتیبا تجدید بنیاد کارگاهوی . سردانیه چشم داشت
؛ نیز  (Amari, 3/5 ایجاد کردترین ناوگان جنگی اندلس را  کشتی بزرگ و کوچک، بزرگ

 ۀق به سردانیه که در آن زمان در زمر٤٠٦و با استفاده از آن در ) ٢/١٩٠عنان، : نک
کرد  و آن را در مدت زمانی کوتاه تصرف بردقلمرو امپراتوری بیزانس بود، حمله 

این نبرد از دو ). ٢/٤٠١، ...المغربسعید مغربی،  ؛ ابن٤/٥٦٨اثیر،  ؛ ابن٣٥٣حمیدی، (
 ، سپاه و نیز عزمِ راسخِ فرمانده برای تسخیر و استقرار در سردانیهجهتِ کثرت و عظمت

ها در   سپاهیان مجاهد، به محض پهلوگیری ناوگان.با حمالت پیشین تمایز داشت
ره گشودند و با وجود مقاومت سواحل خلیج کالِیاری، به سرعت راه خود را به درون جزی

 از سردانیان از جمله فرمانده ریادی شمار ،شدید مدافعان، در جنگی خونین و هولناک
 و اسیر کردندبسیاری از زنان و کودکان را کشتند و قوای نظامی آنان مالوتو را 

؛ ضبی، ٣٥٣حمیدی،  ( دژهای مستحکم آن را تصرّف کردندۀهایی از جزیره و هم بخش
 ). Amari, 3/6- 7؛ نیز ٤/٢١١خلدون،  اثیر، همانجا؛ ابن ا؛ ابنهمانج

های مستمر اهالی، در تقویت  مجاهد پس از ورود به سردانیه با وجود عصیان
 زنان ساخت و شهری ی در سردانیه و.استحکامات و فراهم ساختن وسایل دفاعی کوشید
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گی و اختالف میان رغم دو دست ه بسپس.  منتقل کرد خویش را به آنجاو فرزندان
 نیروی دریایی مجاهد، وی تصمیم گرفت ۀلشکریان و با وجود هشدارهای ابوخَروب، فرماند

او ناوگانی به سوی سواحل ). Amari, 3/7- 8؛ نیز ٣٥٣حمیدی، (به بیزانس یورش برد 
جنوا و پیزا گسیل و شهر لونی را تاراج کرد و موجب هراس رجال کلیسا و دولت ایتالیا 

ای میان حکّام بنادر   با هدف جنگ با مسلمانان معاهده١ز این رو، پاپ بِنِدیکت هشتما. شد
های  با ورود کشتی. ایتالیا و بیزانسیان مسیحی منعقد و بر ضدّ مسلمانان اعالن جنگ کرد

 کالیاری، مجاهد به دفاع پرداخت، امّا ۀهای جزیر جنوایی و پیزایی و دیگر مسیحیان به آب
مزدور مسیحی در لشکر مجاهد  جزیره با مسیحیان مهاجم و تمرّد سپاهیان همراهی اهالی

پیِ دریایی از دیگر سو، موجب  در های پی سو و نامساعد بودن هوا و وزش طوفان از یک
از . ق شد٤٠٦ها در اواخر   آنشدن مقاومت سستی خطّ دفاعی مسلمانان و درهم شکسته

ولناک مسلمانان را شکست دادند و افزون بر های مسیحیان در نبردی ه رو، ناوگان این
های آنان، علی فرزند مجاهد و مادر نصرانی وی و  ها و دارایی دستیابی به بسیاری از ناوگان

خلدون،  ؛ ابن٢/٢٠٤خطیب،  ؛ ابن٢/٢٢٨حزم،  ابن(زنان و دخترانش را نیز اسیر کردند 
ر و اقدامات طوالنی مسلمانان های مستم بدین ترتیب تالش). Amari, 3/7-10: همانجا؛ نیز

  ).٢٣/٤٦٧نویری، ( مواجه شد برای استقرار در سردانیه با شکست
او با . کوشید امور به دانیه بازگشت و برای رهایی زن و فرزندش تمشیتمجاهد برای 
همسر و خواهرش از آمدن ، امّا را آزاد کرددختران و برادرانش همسر،  پرداخت فدیه،

پس از . ه و در بالد مسیحیان ماندند و مجاهد نیز از آنان روی گردانیدباز زدنزد وی سر
آن وی برای آزادی فرزندش علی کوشید، امّا حاکمان مسیحی سردانیه با هدف 

به مدّت ده سال به عنوان گروگان فرزند وی را جلوگیری از حمالت بعدی مسلمانان، 
ن و تعهّد از مجاهد مبنی بر خودداری ای کال  فدیهنزد خود نگه داشتند و سرانجام با اخذ
  ).٣/١٥٧عذاری،  ؛ ابن٢٠٥ـ٢/٢٠٤خطیب،  ابن (از حمله به این جزیره، او را آزاد کردند

ق برای فتح و استقرار مجدد سردانیه کوشیدند، امّا ٤٤٦ مسلمانان در ،چهار دهه بعد
 به رومی و فرنگینیروهای  ۀفرجامین تالش آنان نیز به دلیل اتّحاد و مقاومت سرسختان

اثیر،  ؛ ابن٢٣/٤٦٧نویری، (ناکامی و اخراج همیشگی مسلمانان از جزیره منجر شد 
در مسیر بازگشت به مغرب، از ) ١/٦٦٩(بطوطه  در قرن هشتم ابن ).٩/٢٩٠؛ ٤/٥٦٨

هاي مستحکم و  لنگرگاه جزیره دیدار و از نظارت شدید سردانیان بر ورودی دروازه، قلعه

                                                                                                                                            
1. Benedetto ottavo 
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گاه را با تخته بندر دور تا دور سردانیان .ق آن با شگفتی یاد کرده استبازارهاى پررون
ها را به  شهر و ورود و خروج کشتيۀ های بزرگ حصاری کشیده بودند و درواز سنگ

  .دقّت زیر نظر داشتند
 هجری، این جزیره به محلّ  مسلمان از سردانیه در قرن پنجمهای پس از اخراج عرب

به  تبدیل شد و در نهایت  آنای دستیابی به اراضی و نیز تجارت جنوا و پیزا برمناقشه
های آنان بر سرِ تملّک  با این همه، کشمکش .(Amari, 3/10- 11) ملحق شدبندر پیزا 

 ق بر آن استیال یافت٧٢٧ تا این که دولت آراگون در ادامه یافتجزیره هم چنان 
(Facaros and Pauls, 15-18)  پس از ازدواج . نازع در جزیره بود ق قدرت بالم٨٨٤ و تا

ق، اسپانیا، سردانیه را ٨٨٤در ) کاستیل( قَشتالَه ۀفردیناند، پادشاه آَراگون، با ایزابلّا، ملک
ناپلئون بناپارت در سده . (Ibid, 18-19)ق آن را در اختیار داشت ١١٢٠تصرّف کرد و تا 

. (Christiani and Maric,16) وددوازدهم هجری این جزیره را تصرّف و به قلمرو فرانسه افز
ق، این جزیره ١٢٧٨ در ١سرانجام، با اعالن پادشاهی ایتالیا از سوی ویکتور امانوئل دوّم

 ١٣٣٩ و سردانیان در فاصله (Facaros and Pauls, 20) ایتالیا شد کشوربخشی از 
 .(Ibid, 23)ق خودمختاری گرفتند ١٣٤٠تا

 حکومت اسالمی در استقرارناکامی مسلمانان در حفظ سردانیه پس از فتح و عدم 
بن   به حضور ثابتمنابعاز  برخی .آن، مانع ظهور عالمان مسلمان در این جزیره شد

اشاره  قوای نظامیِ مجاهد عامری ۀ، در جرگلجملشرح کتاب امحمّد جرجانی، صاحب 
 اسالمی در سردانیه سه ۀترین آثار برجای مانده از دور از مهم). ١/٣١٠ضبی،  (اند کرده

شناسی کالیاری نگهداری  ن باستاۀکتیبه به خطّ کوفی و نوزده سکّه است که در موز
گاه سردانیان، پایتخت  تکالیاری به عنوان نخستین سکون؛ (EI2, s.v.Sardaiya)شود  می

 ). Facaros and Pauls, 74 : نیز؛ ٢/٢٨،  بیرم الخامس (استو مرکز فرهنگی سردانیه 
 

 نتیجه
 ساحلیِ ۀ و قلمرو حکومت اسالمی و نیز دفاع از شهرهای مفتوحمرزهاسیاست گسترش 

 برای ایجاد نخستین هجری ۀ مسلمانان از سدموجب شد کهشام، مصر، مغرب و اندلس، 
 مسیحی را از دریای بيزانسيانِ تا افزون بر دفاع از این شهرها، ،نیروی دریایی بکوشند

در میان نواحی . مسلط شوندالمللیِ آن  بر راه تجاری بینمدیترانه بیرون رانده و خود 

                                                                                                                                            
1- Victor Emmanuel II 
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  ـ برخورداری از منابع عظیم اقتصادیموجب  بهمختلف دریای مدیترانه، جزیره سردانیه
ادن سرشار نقره که در تقویت ذخایر پولی مسلمانان موثّر بود و تجاری از جمله، مع

. د داشت، نقشی ممتاز داشتسازی کاربرهای انبوه که چوب درختان آن در کشتی جنگل
 اموی،  ق آغاز کردند، امّا در دوره٨٤رو، مسلمانان حمالت خود به سردانیه را از  از این

 رای فتح این جزیره روبرو شدند؛ از آن جمله،عباسی، اغلبی و فاطمی با موانع متعدّدی ب
 امپراتوری بیزانس در دریای ۀطلبان های توسعه سیاستهای بربران،  توان به شورش می

های پیشرفته برای نبردهای دریایی، اختالف در صفوف سپاهیان  مدیترانه، فقدان ناوگان
جود موانع طبیعی  جنگجویی ساکنان سردانیه و نیز وۀمسلمان، مقاومت شدید و روحی

از این . های سهمگین دریایی در نزدیکی جزیره، اشاره کرد از قبیل وزش مستمرِ طوفان
های این دوران دستاوردی جز تحمیل جزیه بر امرای جزیره و آن هم  رو، لشکرکشی

ها نداشت و حتّی به تباهی بخش اعظمی از قوای دفاعی مسلمانان و  صرفاً در برخی دوره
 .های هنگفتِ نظامی انجامید اتالف بودجه

ق ٤٠٦مسلمانان پس از سه و نیم سده کوشش، سرانجام به فرماندهی مجاهد عامری در 
 وی سبب گردید که نتوانند از این فتح بهره ۀسردانیه را فتح کردند، امّا عملکرد نادرست و شتابزد

از تثبیت قدرت خود در مجاهد پیش . کافی ببرند و پس از یک سال، این جزیره را از دست دادند
اش مبنی بر خودداری از حمله به قلمرو   ناوگان دریاییۀرغم هشدارهای فرماند سردانیه، و به

های سهمگین  امپراتوری بیزانس در دریای مدیترانه و متّحدانش بویژه در فصل وزش طوفان
اس رجال کلیسا و دریایی، به سواحل جنوا و پیزا هجوم برد و شهر لونی را نیز غارت کرد که هر

 پاپ بندیکت هشتم با مسلمانان، ۀدر پیِ این اقدام، اعالن محارب. دولت ایتالیا را به همراه داشت
همراهی ساکنان سردانیه با قوای نظامیِ مسیحیانِ مهاجم و نیز تمرّد سپاهیانِ مزدور مسیحیِ 

های  مانان از رویارویی با طوفانلشکرِ مجاهد از فرمان وی و نامساعد بودن هوا و ناتوانی ناوگان مسل
شدنِ زود هنگام خطّ دفاعی مسلمانان را فراهم کرد و   درهم شکستهاسبابسهمگین دریایی، 

  .موجب شد، مسیحیان، سردانیه را برای همیشه، بازپس گیرند
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